VACATURE

HOOFD PROGRAMMERING EN PRODUCTIE
Per direct, fulltime

BuitenLand is een bruisende, eigenzinnige camping in Drenthe. Van april tot en met
september bieden we een uitgebreide programmering waarin onze gasten hun eigen weg
kunnen vinden. Of je nu komt voor rust en ontspanning of voor het opdoen van inspiratie
of nieuwe contacten.
Elke zaterdag is er live muziek, je kunt buiten dansen met een silent disco en tussen de
varens in het bos vind je regelmatig een theatervoorstelling of “spoken word” optreden.
Een deel van de programmering rijdt rond over de kampeervelden met optredens of een
kleine parade om gasten te verrassen De ene keer vergezeld door een kar met oud
Hollands snoep en de andere keer oesters met bubbels.
Ook staat er veel op het programma rondom persoonlijke ontwikkeling. In het
hoogseizoen zijn er dagelijks yogalessen en massages. Het hele jaar door zijn er
ademsessies, ijstrainingen en zweethutten. Een paar keer per jaar organiseren we retreats
en eens per jaar een Spa week, een minifestival met een uitgebreide programmering om
helemaal tot jezelf te komen.
Voor kinderen is er ook van alles te doen, van een timmerdorp tot circusworkshops. Het
programma is voor jong en oud en we streven naar een hoge kwaliteit.
Verder hebben jaarlijks nog een aantal grote events zoals het openingsweekend en het
slotfeest. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Programmering en
Productie.
Als hoofd Programmering en Productie ben je verantwoordelijk voor de programmering
en de productie van het hele seizoen. Je draagt zorg voor het hele proces van
voorbereiding, begeleiding, uitvoering tot en met de financiële afhandeling van alle
programma onderdelen. Dit doe je in nauwe samenwerking met je eigen team bestaande
uit stagiaires en (op afroep) betaalde medewerkers, met de andere hoofden, waaronder
het hoofd Horeca, het hoofd Kamperen, het hoofd Terrein en de eigenaren van
BuitenLand.

Als hoofd programmering en productie ben je in staat om orde te scheppen in de chaos.
In een handomdraai creëer je handige overzichten en draaiboeken waardoor iedereen
weet wat hij moet doen. Je bent een echte leider en je bent goed in staat om samen te
werken met creatieve mensen. Wanneer hun hoofd een chaos is, schep jij heldere lijnen
en hak je knopen door. Je belangrijkste kwaliteiten liggen op het vlak van productie, maar
je bent ook goed in staat om het kaf van het koren te scheiden als het gaat om selecteren
van leuke bandjes, theater of workshopdocenten.Tijdens het seizoen verblijf je op de
camping of dichtbij de camping. Buiten het seizoen werk je minder uren maar rond je het
seizoen af en begin je aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Je taken zijn onder andere:
● Het binnen onze kaders bedenken en neerzetten van een mooie programmering in
2022 voor onze gasten
● Het boeken, begeleiden en faciliteren van artiesten en workshophouders
● Het schrijven van de draaiboeken en briefings hiervoor
● Het bewaken van de begroting en de financiële afhandeling van de boekingen
● Het inroosteren en aansturen van medewerkers en begeleiden van stagiaires
● Het onderhouden van het boekingssysteem voor de activiteiten
● Het bedenken van oplossingen bij onverwachte omstandigheden zoals slechte
weersomstandigheden en corona
● Het inplannen van social media en de communicatie naar onze gasten over het
programma
● Het onderhouden van alle benodigde contacten
Belangrijke kwaliteiten die we zoeken om ons team te versterken zijn:
Je hebt aantoonbare ruime ervaring in het organiseren van evenementen
Je hebt goede management- en onderhandelingsvaardigheden
Je hebt een breed netwerk in de muziek- en culturele sector.
Je hebt voldoende kennis van podium installatietechniek
Je beschikt over een flink improvisatietalent
Je staat stevig in je schoenen
Je hebt ervaring in het omgaan met artiesten
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een ruime kennis van Social
Media
● Je kunt goed omgaan met begrotingen en financiële administratie
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Wij bieden:
Een mooie, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng, in een enthousiast
team. In het seizoen is het een fulltime functie en in het laagseizoen een parttime functie.
In overleg krijg je een plek op de camping tijdens het seizoen, tenzij je in de buurt woont.
Je kunt kiezen voor een Payroll- of een ZZP-overeenkomst waarbij het tarief of je salaris
wordt bepaald op basis van de CAO recreatie.
Heb je interesse stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar Nynke Ypenga,
kapitein BuitenLand, post@buitenland.com. We vinden het altijd leuk om een paar foto’s
van je te zien, om vast kennis te maken. Je mag ook een kort, (max 2-3 min), filmpje
sturen waarin je je motivatie toelicht. Vergeet dan niet je cv mee te sturen!

